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تقدم VHS املدرسة الشعبية العليا  

بالتعاون مع املستشار الرتبوي السيد 

عبد الرحيم النص  نصائح ُوضعت خصيصاً 

لتناسب أهدافك التدريبية و تطلعاتك من اجل 

سوق العمل. يعد السيد عبد الرحيم النص  موجهاً لالندماج حائزاً 

عىل عدة شهادات ومستشار تعليمي معتمد.

ميكنكم طلب استشارات فيام يخص:

قانون هجرة العاملة املتخصصة،	 

استشارات الي مواطن و مواطنة  وأرباب وربات األعامل ليصب 	 

ذلك يف مصلحة الوظائف وسوق العمل،

تأهيل التكيف لسوق العمل.	 

هل ترغب يف تلقي استشارة من السيد عبد الرحيم النص ؟

يرجى ترتيب موعد مع السيدة ساركيس.

يسعدنا تقديم االستشارات يف حضوركم شخصياً أو عن بعد من 

خالل اإلنرتنت أو الهاتف. 

كريستينا ساركيس

مكتب الخدمات وتقديم االستشارات الخاصة مبرشوعات االندماج

هاتف رقم: 1468 306 0641

christina.sarkis@giessen.de :بريد إلكرتوين

 

يوم الجمعة
استشارات التوجيه من اجل التكوين و العمل 

املوظف املختص

قسم اللغات ومشاريع االندماج

بريجيت ليش كونيج 

رئيسة الربنامج ونائبها إدارة املكتب

هاتف: 1470 306 0641 

birgit.lesch-koenig@giessen.de :بريد إلكرتوين

كريستينا ساركيس

مكتب الخدمة واإلدارة

اإلرشاف عىل مرشوع اإلندماج

هاتف رقم: 1468 306 0641

christina.sarkis@giessen.de :بريد إلكرتوين

بدعم من موارد والية هيسن
يف إطار اتفاقية استمرارية التدريب

2021–2025

رعاية األطفال

هل تبحث عن مساعدة ودعم بشأن رعاية األطفال؟ 

يرجى االتصال بزمالئنا ومساعدينا

مكتب اندماج مدينة جيسن 

وجمعية حامية الطفل - جيسن )جمعية مسجلة(

هاتف: 0641 98444 -7914، - 7913، - 7912

kita-einstieg@giessen.de :بريد إلكرتوين

عرض االستشارات املقدمة من مدرسة VHS املدرسة 

الشعبية العليا  مبدينة جيسنس الجامعية

االستشارات الرتبوية	 

االستشارات التوجيهية الجل التكوين و العمل 	 

التدريب عىل الوظائف يف حاالت األزمات املهنية	 

تقديم استشارات االندماج	 

استشارات التوجيه	 



الثالثاء
االستشارات املهنية

تقدم املدرسة الشعبية العليا  بالتعاون مع 

املستشار الرتبوي السيد إعبد الرحيم النص  

نصائح ُوضعت خصيصاً لتناسب أهدافك 

التدريبية. يعد السيد عبد الرحيم النص  موجهاً 

لالندماج حائزاً عىل عدة شهادات ومستشار تعليمي معتمد.

استشارة تدريبية،	 

استشارة بشأن االعرتاف باملؤهالت،	 

معلومات عن إجراءات املتابعة املمكنة،	 

مرحلة ما بعد التأهيل يف الوظيفة،	 

فرص التدريب.	 

هل ترغب يف تلقي استشارة من السيد إن-نوصا؟

يرجى ترتيب موعد مع السيدة ساركيس.

يسعدنا تقديم االستشارات يف حضوركم شخصياً أو عن بعد من 

خالل اإلنرتنت أو الهاتف.

كريستينا ساركيس

مكتب الخدمات وتقديم االستشارات الخاصة مبرشوعات االندماج

هاتف رقم: 1468 306 0641

christina.sarkis@giessen.de :بريد إلكرتوين

 

تقدم مدرسة تعليم الكبار VHS بالتعاون 

مع مرشوع »ابق يف هيسني 2« )رشكة 

ZAUG ش.ذ.م.م( استشارة لألشخاص ذوي 

خلفية عن الهجرة حول موضوع التعليم املهني.

معلومات أولية عن نظام التدريب املزدوج	 

املساعدة يف البحث عن تدريب	 

املساعدة يف البحث عن مكان تدريب 	 

املشورة والوساطة 	 

املشورة الالحقة واملرافقة ملزيد من التخطيط الوظيفي	 

هل تريد استشارة من السيد سليامن خيل؟

يرجى ترتيب موعد معه مبارشة.

يسعدنا تقديم االستشارات يف حضوركم شخصياً أو عن بعد من 

خالل اإلنرتنت أو الهاتف.

تقدم املدرسة الشعبية العليا  بالتعاون مع 

محارضتنا 

السيدة كريستينا شتايناوراملشورة واملساعدة 

فيام يتعلق مبوضوعات العودة إىل الحياة املهنية 

والبطالة والعمل لوقت قصري وإجراءات إعادة الدمج.

هل تواجهك تغيريات وظيفية؟	 

هل تحتاج إىل دعم لالستعداد لتخطى مقابالت العمل والعروض   	 

التقدميية وما إىل ذلك؟

هل تريد مشورة السيدة شتايناور؟

يرجى ترتيب موعد مع السيدة ساركيس.

يسعدنا تقديم االستشارات يف حضوركم شخصياً أو عن بعد من 

خالل اإلنرتنت أو الهاتف.

رشكة ZAUG ش.ذ.م

وليد سليامن خيل

هاتف رقم: 797966-19 0641

bleib@zaug.de :بريد إلكرتوين

االثنني
االستشارات الرتبوية

األربعاء   التدريب عىل الوظائف يف 
حاالت األزمات املهنية

كريستينا ساركيس

مكتب الخدمات وتقديم االستشارات الخاصة مبرشوعات االندماج

هاتف رقم: 1468 306 0641

christina.sarkis@giessen.de :بريد إلكرتوين

 

 VHS املستشارة الرتبوية الداخلية يف

املدرسة الشعبية العليا  مبدينة جيسنس 

الجامعية السيدة كريستينا ساركيس تقدم 

املشورة واملساعدة حول موضوعات االندماج 

والتعليم األسايس والتوجيه األويل  عالوة عىل  مرافقة تعلم اللغة  

االملانية كموضوع مستهدف. 

التوجيه األويل واليومي يف أملانيا،	 

الدعم يف املراسالت مع الهيئات واملصالح الحكومية،	 

عرض التعليم األسايس،	 

بيانات االتصال بالهيئة االتحادية للهجرة                                  	 

والالجئني

هل ترغب يف الحصول عىل مشورة من السيدة ساركيس؟

يرجى من سيادتكم تحديد موعد.

يسعدنا تقديم االستشارات يف حضوركم شخصياً أو عن بعد من 

خالل اإلنرتنت أو الهاتف.

كريستينا ساركيس

مكتب الخدمات وتقديم االستشارات الخاصة مبرشوعات االندماج

هاتف رقم: 1468 306 0641

christina.sarkis@giessen.de :بريد إلكرتوين

 

يوم الخميس
تقديم استشارات االندماج


